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Hva skjer med menneskesinnet når det oppnår en fullstendig forståelse av seg selv?
Dette spørsmålet fikk Lone Frank til å oppsøke noen av de fremste hjerneforskerne I verden og spørre hva
arbeidet deres betyr for det å være menneske. Koblet til Michael Persingers gule hjelm får hun for første gang
en overnaturlig opplevelse. Hos Marc Hauser får hun vite at en felles moral er innkodet i alle mennesker. Og
hun oppdager at bade lykkefølelse og empati er noe som lett kan manipuleres.
Vi står overfor en nevrovitenskapelig revolusjon, den siste i rekken av vitenskapelige
tigersprang som har veltet våre verdensbilder. Kopernikus, Darwin og Freud har stått for slike revolusjoner.
Det samme gjorde oppdagelsen av dnaet.
I Den femte revolusjon tar Lone Frank oss med til frontlinjen i moderne hjerneforskning. Og vi møter en
vitenskap med potensiale til å forklare alle våre menneskelige evner og særtrekk som rene prosesser i hjernen.

«Skrevet som en rekke av intenst spennende fortellinger, lykkes boken med å utforske den forestående
nevrorevolusjonen og dens noen ganger skremmende konsekvenser.»
BBC Focus Magazine
Lone Frank er forfatter og vitenskapsjournalist med bakgrunn som forsker og med ph.d. i nevrobiologi. Hun er
fast tilknyttet Weekendavisen og kjent som en markant debattant og opinionsdanner når det gjelder sunnhet,
medisin, teknologi og etikk.
Hun har skrevet for tidsskrifter som Science og Nature Biotechnology og jobbet med radio og tv i Danmark.
Hun har også skrevet bøkene Det nye liv (2004), Klonede tigre (2005) og Mit smukke genom (2010). Lone
Frank har mottatt Svend Bergsøes Fonds Formidlerpris, Fremtidsprisen samt Dansk Forfatterforenings
faglitterære pris.
Emmanuel Macron ble innsatt som president i Frankrike på søndag. Kan han i det minste klare å gjennomføre
en stille revolusjon de neste fem årene? Om oss. Juvasshytta ble bygget så tidlig som I 1884 av den kjente
fjellpioneren Knud O Vole.I dag eies og drives Juvasshytta av søsknene Silje og Per Arne Vole som.
Romania fikk ny grunnlov, og ble en republikk etter revolusjonen i 1989.
Landet styres av presidenten og statsministeren i fellesskap, og begge velges hvert femte år.
Fordypningsoppgave: indianer og hvit.
Nord-Amerikas indianere og møtet mellom indianer og hvit.
Etter freden i Aachen i 1748 var Nord-Amerika delt mellom tre. Dirigent Per Kristian Skalstad er en etterspurt
ballett- og operadirigent. I 2016 og 2017 gjester han bl.a. Den Norske Opera og Ballett, Oslo- filharmonien,
Wiener. Fremføring om befolkning og befolkningsutvikling skrevet for muntlig eksamen. Karakter: 6
(Eksamen 2012) 2 dager til juleferien Har opplevd litt av hvert i livet på godt og vondt, og har etter mange år
med rus og psykiatri endelig begynt å komme med til hektene igjen. Jonas Gahr Støre landsmøtetale Partileder
Jonas Gahr Støres tale til landsmøtet. 01.
jun.17. Lager info-filmer om barn og syn. Denne uken er det gjort filmopptak for Synsinformasjon og Norges
Optikerforbund om barn og syn. Innslagene skal. Mintankesmie.no omhandler habilitet, interessekonflikter,
korrupsjon, gjeldsproblemer, fattigdom, medisinsk utstyr, legemidler (som antidepressiva, antipsykotika.

